Protokół
z posiedzenia Komisji ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ
z dnia 5 grudnia 2019 r.
Stan Komisji SWiP - 5 radnych

Obecnych - 2 radnych

Nieobecni: radny Józef Kapusta, radny Marek Treliński, radna Elżbieta Wrońska.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

1.

Sprawy organizacyjne:

a.

Otwarcie posiedzenia;

b. Stwierdzenie prawomocności obrad;
c.

Przedstawienie porządku obrad.

2. Omówienie projektu budżetu Miasta Żyrardowa na rok 2020 oraz spraw związanych
z działaniem Samorządów Mieszkańców.

3. Zamknięcie obrad.

Ad 1.

W dniu 5 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 w Resursie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie
Komisji ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ. Otworzył je i poprowadził radny Krzysztof Skrobisz,

Przewodniczący Komisji. Powitał uczestników spotkania i przedstawił zaproszonych gości.

Ad 2.

Przewodniczący Komisji odniósł się do projektu budżetu Miasta na rok 2020, przedstawiając

najważniejsze jego założenia. W toku dyskusji nawiązano m.in. do inwestycji zaplanowanych
na terenie Samorządu Mieszkańców Nr 8, pytając o zakres zaplanowanych prac na Targowisku

Miejskim. Dociekano, czy planowane jest utwardzenie ul. Cieszyńskiej, a także wskazano
na konieczność pilnego wykonania drogi prowadzącej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy

ul. Parkingowej.

Samorząd Mieszkańców Nr 6 prosił ponadto o rozwój miejskiego systemu monitoringu
poprzez instalację kamer przy bloku kpt. Pałaca 88. Jako kwestię palącą wskazano konieczność

omówienia perspektywy stworzenia nowego cmentarza, zauważono również, że postępuje dewastacja
starych grobów na istniejącym cmentarzu. Jako najpilniejszą potrzebę wskazano instalację progów

zwalniających przy ul. kpt. Pałaca.
Samorząd Mieszkańców Nr 3 podkreślił, że bardzo pilną sprawą jest doświetlenie
skrzyżowania ul. Reymonta i ul. Skargi. Nawiązano również do walki ze smogiem, podkreślając złą
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jakość powietrza na terenie Osady Młyńskiej. Zaproponowano współpracę między samorządami
w zakresie organizacji spotkania z Prezydentem Miasta oraz z radnymi RMŻ celem omówienia

propozycji walki ze smogiem. Wskazano, że zasadne byłoby też zwiększenie częstotliwości patroli
Policji i Straży Miejskiej w obszarze Osady Młyńskiej.

Samorząd Mieszkańców Nr 2 wskazał, że żaden ze złożonych do budżetu wniosków nie został

uwzględniony w projekcie. Zwrócono uwagę na fatalny stan chodników oraz nawierzchni przy
ul. Legionów Polskich. Wskazano na zasadność budowy ul. Wrzosowej metodą uproszczoną poprzez
wykonanie asfaltowej nakładki. Pytano również o plany przebudowy skrzyżowania ul. Wittenberga
i Szarych Szeregów oraz dostrzeżono konieczność instalacji w tym miejscu znaków informujących
o zakazie postoju.

Samorząd Mieszkańców Nr 5 wskazał na brak tabliczki informującej o nazwie ul. Łąkowej
czy ul. Kamiennej. Odniesiono się do rozkopanych rowów w ul. 1 Maja, a także poruszono kwestię

częstotliwości odbioru odpadów zielonych, zwracając uwagę na problem z liśćmi z drzew stojących

w pasie drogowym. Zwrócono uwagę na problem rajdów samochodowych na ul. Skrowaczewskiego,
prosząc o instalację sygnalizacji świetlnej.

W dalszej dyskusji wskazano na zasadność podjęcia działań celem zniesienia limitu na odbiór

śmieci zielonych oraz zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych, a także
utwardzenia odcinka ul. Piaskowej od strony cmentarza. Przedstawiciele Samorządów Mieszkańców
wskazali na konieczność organizacji spotkania, podczas którego zostanie podana informacja o tym,

które z ich wniosków zostały uwzględnione w budżecie. Nawiązano również do budowy dróg metodą
uproszczoną, wskazując, że mieszkańcy byliby usatysfakcjonowani takimi inwestycjami, jeśli

niemożliwa jest budowa pełnowartościowej ulicy. Podjęto dyskusję nad plusami i minusami budowy
dróg metodą uproszczoną. Wskazano, że w zakresie inwestycji realizowanych na terenach danych
samorządów powinny być prowadzone konsultacje z samorządami.

Ad 3.

Radny Krzysztof Skrobisz, Przewodniczący Komisji ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ,

podziękował uczestnikom spotkania za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

Protokół sporządziła dnia 6 grudnia 2019 r. Dorota Rdest
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